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Kontaktinformationer 
   Birkevænget 1 
   4780 Stege 
   Telefon: 55 81 02 10 
   Mobil 60 72 12 62 
   e-mail: niels@sawman.dk  
Personlige data 

Fødselsdato:   23.04.1960, København, 54 år. 
 
Civilstand:  Gift med Henriette, folkeskolelærer. 2 børn: Milena 19 år (hjemmeboende), student HTX.  

Nicolai 22 år, DTU studerende, bopæl i Lyngby. 
 
Sprog:  Engelsk og tysk mundtligt og skriftligt flydende. 
  Skandinavisk på godt forståelses- og samtaleniveau. 
  Fransk på turistniveau. 
 
IT Mangeårig anvendelse af Microsoft produkter. Administrator på Forsvarets intra- og 

internetportaler. Administrator på flere Facebooksider. Anvender Twitter og Instagram. 
 
Interesser:  Cykling, svømning, familien, IT, læsning af biografier og faglitteratur, krigshistorie. 
 
Profil: Personligt vil jeg beskrive mig selv som god til at skabe begejstring og entusiasme, kan 

øge andres selvagtelse, samt eminent til at skabe teamwork. Er metodisk og 
struktureret, god til at planlægge og systematisere, kan få noget fra hånden og er fysisk 
udholdende. 

  
Uddannelse 
1985 – 1988   Erhvervssproglig korrespondent, engelsk/tysk, Handelshøjskolen i  

København 
1982 – 1985   Jura 1. årsprøve, Københavns Universitet 
1980 – 1982   Reserveofficer  
 
 
Efteruddannelse 
2011  Stabskursus (multinationalt), Beograd, Serbien 3 uger 
 
2008  Forsvarets kommunikationskursus  3 x en uge 
 
2008  Internationalt kommunikationskursus, Canada 3 uger 
 
2002  Rekruttering, Mercuri Urval A/S  6 x 3 dage 
 
2001  Den nye Leder, AKTI Consulting Group  4 dage 
  
2001  Power and Influence, AKTI Consulting Group 4 dage 
 
2000  Salgschefskursus, Mercuri International  4 x 4 dage 
 
2000  Salgschefskursus , Aventis Pharma  5 dage 
 
1989 – 2002 Diverse kurser. MS-Office pakken. Kurser i salg og præsentationsteknik samt 

assertionstræning og transaktionsanalyse. 
 
1990 LIF eksamen. Lovpligtig eksamen, der berettiger til job som lægemiddel-konsulent. 

Indeholder fagene: anatomi, fysiologi, biokemi og sygdomslære på sygeplejeskeniveau 
samt lægemiddellære på tandlægeniveau. Selvstudium. 

  



Erhvervserfaring 

2014  FORSVARET    4760 Vordingborg 
 
Dansk forsvar skal bidrage til at fremme fred og sikkerhed. Forsvaret er et væsentligt 
sikkerhedspolitisk værktøj, der skal bistå Regeringen og Folketinget. Og Forsvaret 
hjælper til at værne om de værdier, det danske samfund bygger på. Det sker på mange 
fronter - både nationalt og internationalt.   

 
  Presseofficer og sagsbehandler 

Med udgangspunkt fra Vordingborg arbejder jeg dels i Vordingborg dels for Danske 
Division i Haderslev og er endelig tilknyttet det Værnsfælles Pressecenter.  
 
For Vordingborg Kaserne løser jeg forefaldne sagsbehandlings- og 
kommunikationsopgaver. For Danske Division arbejder jeg med strategisk og 
operationel kommunikation i relation til divisionens øvelsesvirksomhed og for det 
Værnsfælles Pressecenter bliver jeg udsendt til større øvelser i relation til NATO 
Assurance Measures i de baltiske lande.   

 

2008  DET DANSKE INTERNATIONALE LOGISTIK CENTER (DANILOG)  

4760 Vordingborg  
 
DANILOG gennemførte operativ logistik, der omfattede planlægning af transport af 
materiel og personel til og fra alle Forsvarets internationale missioner. Organisationen 
omfattede ca. 650 medarbejdere. 

 
Presse- og informationsofficer 
Mine daglige opgaver har været meget varierede og afhang til dels af den aktuelle 
nyhedsstrøm. Overordnet set var jeg chefens kommunikationsrådgiver både ved intern 
og ekstern kommunikation.  
 
Til daglig har jeg med udgangspunkt i den strategiske kommunikation skrevet chefens 
nyhedsbreve og taler fra oplæg samt udarbejdet nyheder og artikler til de interne medier, 
intranet, INFO boards, regimentsblad og vægaviser.  
 
Desuden havde jeg ansvaret for den eksterne kommunikation, hvor jeg udarbejdede 
artikler og nyheder til Internettet. Den eksterne kommunikation omfattede også jævnlig 
kontakt til både den lokale og den nationale presse samt vedligeholdelse af netværk 
med journalister. 
 
I relation til større organisatoriske ændringer gennemførte jeg kommunikations-
planlægning for hele organisationen. En planlægning, der omfattede interessentanalyse, 
udarbejdelse af centrale budskaber samt aktionsmatrix, som angav takten i 
kommunikationen. I relation til transportforsinkelser, gennemførte jeg ligeledes 
kommunikationsplanlægning med udarbejdelse af centrale budskaber og varetog 
selvstændigt kontakten til både lokal og national presse som single point of contact efter 
aftale med Hærens Operative Kommando. 
 
Som kommunikationsansvarlig udarbejdede jeg nyheder og featureartikler både for 
DANILOG og andre enheder i Hæren samt dokumenterede artiklerne fotografisk. Når jeg 
kommunikerer, har jeg evnen til at nedbryde det komplekse til det forståelige for det 
forudsætningsløse publikum både i skrift og tale, særligt om militære forhold til den civile 
befolkning.. 
 
Som ressourceperson indenfor kommunikation blev jeg desuden benyttet af Hærens 
Operative Kommando med undervisning af militært personel af alle grader inden 
udsendelse til Forsvarets missioner i mediehåndtering. Endvidere gennemfører jeg 
markedsføring af DANILOG både gennem events og civile og militære besøg. 
 
Kommunikation i skrift og tale 
Som presseofficer skrev jeg nyheder og artikler i en lind strøm og dokumenterede 
nyhederne med fotos. Sprogligt behersker jeg forskellige skriftlige stilarter, herunder 
også den journalistiske og boltrer mig med rubrikker, underrubrikker, anslag, 
mellemrubrikker, infobokse, og hvad der ellers er af tekstmæssige og grafiske 
virkemidler. Når jeg skriver har jeg konstant min målgruppe i tankerne, da jeg er mig 



fuldt ud bevidst, at jeg er ansvarlig for at budskaber bliver modtaget og forstået rigtigt. 
 
Emnerne jeg har dækket i nyheder og artikler har været bredt favnende. Naturligvis har 
der i den eksterne kommunikation været et stort element af flytransportmæssig karakter, 
men internt har jeg dækket alt fra HR, kollegers arbejdsopgaver, sportsbegivenheder, 
samt anmeldelser af bøger og begivenheder. Mit forfatterskab dækker en bog om 
Vordingborg Kaserne i forbindelse med kasernens 100 års jubilæum og DANILOG 
historie. 

 
  Udgivelser 
  Profilmagasin for det Danske Internationale Logistik Center 
  Vordingborg Garnison 100 år, jubilæumsbog 

Single Point of Contact, Det Danske Internationale Logistik Centers historie 

  En lang række artikler i DANILOG bladet samt på forsvarets hjemmesider 
 

2007  DET DANSKE INTERNATIONALE LOGISTIK CENTER (DANILOG)  

      4760 Vordingborg 
  Human Ressource Officer 

Gennemførte sagsbehandling indenfor HR området. Planlagde og gennemførte hele 
rekrutteringsprocesser, samt gennemførte ansættelsesinterview for 15 civile 
medarbejdere. Implementerede HR procedurer og afholdt månedlige HR møder for 
stabens og bataljonernes HR officerer. Ansvarlig for til- og afgangsprocedurer ved 
DANILOG.  

   
2007  ACCESS PERSONNEL A/S   4700 Næstved 

Virksomheden beskæftiger sig med vikar- og rekrutteringsydelser til alle typer 
virksomheder. 

 
Afdelingsleder 
Etablering af ny afdeling og daglig drift i Næstved, samt personaleledelse. Opbygning af 
kundeportefølje gennem aktiv salgsindsats fordelt på kundebesøg, canvas, direct 
mailudsendelser og e-mailudsendelser til selvstændigt opbygget e-mail database, samt 
opbygning af vikar- og emnebankdatabase gennem netannoncering og interview af 
kandidater. 

 

2005– 2006   BÆKHØJGRUPPEN APS   4700 Næstved 
Virksomheden beskæftiger sig med rekruttering og gennemførelse af kontaktforløb af 
ledige dagpengemodtagere. 

 
Chefkonsulent 
Daglig drift af Maribokontoret hos BækhøjGruppen. Daglig ledelse for 2 medarbejdere i 
Maribo. Gennemførelse af kontaktforløb for ledige dagpengemodtagere. Undervisning i 
jobsøgning samt i projekter etableret mellem BækhøjGruppen og kunder både i privat og 
offentligt regi.  

 
 
2004 - 2005  JOBFOKUS A/S   2500 Valby 

Nyetableret virksomhed, der var specialiseret i genplacering af personer med 
længerevarende uddannelser. 

 
Projektleder 
Oprettelse, idriftsættelse samt drift af kontorer i regionerne med tilhørende rekruttering, 
uddannelse og træning af personale. Kontaktperson til opdragsgivere, herunder AF-
regionerne. Gennemførelse af kontaktforløb, herunder afholdelse af informationsmøder, 
kontaktsamtaler, jobsøgningskurser, jobsøgningsseminarer. Ansvarlig for 
faktureringsgrundlaget for de enkelte projekter.  

  
 
2002 - 2004  MERCURI URVAL A/S   2900 Hellerup 

Danmarks største rekrutteringsvirksomhed. Core business er rekruttering og 
udvælgelse, samt organisations- og ledelsesudvikling.  

  
  Konsulent 

http://issuu.com/danilog/docs/danilog_profilmagasin
http://issuu.com/danilog/docs/jubil__umsbog_vordingborg_garnison_
http://issuu.com/nielsbrandt/docs/single_point_of_contact
http://issuu.com/danilog


Under min ansættelse gennemførte jeg Mercuri Urvals interne undervisning, som 
indeholder test, tolkning af test, udvurdering, arbejdsanalyse, samt salg. 
 
Mine opgaver var mangeartede og indeholdt bl.a. undervisning i jobsøgning både ude af 
huset og i huset i jobklubber. Endvidere gennemførte jeg længerevarende 
undervisnings- og vejledningsforløb med tilhørende planlægning og koordinering både 
internt i Mercuri Urval og med eksterne samarbejdspartnere. Ved gennemførelse af 
forløbene virkede jeg tillige som projektleder i relation til kunderne og til projekterne igen 
både med kolleger og eksterne samarbejdspartnere. Desuden varetog jeg kontaktforløb 
for både ledige seniorer og akademikere. 

 
2001   AKTI CONSULTING GROUP A/S  1208 København K 

Danmarks ældste kursusvirksomhed indenfor ledelses- og personlig udvikling med fokus 
på udvikling af enkeltpersoner, teams og hele organisationer. Virksomheden omsatte i 
Danmark for ca. 11,5 mio. DKK. 

 
Seniorkonsulent 
Ansvarlig for salg af åbne kurser, samt deltog i markedsføring af virksomheden overfor 
eksisterende og nye kunder sammen med den markedsføringsansvarlige. Afholdt 
undervisning, træning og personlig feedback på kurset ”Power and Influence”. 
Projektansvarlig ved implementering af ny salgsdatabase. Ansvar for daglig drift og 
udvikling af databasen.  

 
 
2000 – 2001  AVENTIS PHARMA A/S   2970 Hørsholm 

En af verdens førende medicinalvirksomheder med fokus på behandlingen af hjertekar, 
diabetes, allergi og cancer. Virksomheden omsætter i Danmark for ca. 100 mio. DKK. 

 
Salgschef 
Ansvarlig for rekruttering, uddannelse og rådgivning af 10 lægemiddelkonsulenter, som 
varetog det nationale salg af hjertekar- og diabetes produkter til praktiserende læger og 
apoteker. Ansvarlig for opnåelse af salgsbudget på DKK 75 mio. 

 
Produkter 
Hjertekarproduktet (Triatec®) udbygger i perioden sin førende position med yderligere 
20%. Diabetesproduktet (Amaryl®) var markedsledende og markedsandelen øgedes 
med yderligere 15%. 

 
 
1992-2000  ASTRAZENECA A/S    2620 Albertslund 

AstraZeneca A/S er en af verdens førende medicinalvirksomheder, som i Danmark i år 
2000 havde en omsætning på ca. 650 mio. DKK. Et af hovedprodukterne er Losec®, 
som i 2000 omsatte for 120 mio. DKK.  

 
Lægemiddelkonsulent 
Som lægemiddelkonsulent var min primære funktion aftale- og mødeplanlægning, 
gennemførelse af salgsbesøg og aftenmøder for de praktiserende læger og apoteker. 

 
Gennem min erhvervssproglige baggrund oversatte jeg flere gange faglitteratur fra både 
svensk, engelsk og tysk til dansk, bl.a. patientvejledninger, en bog om udvikling af 
mavesår, behandling, samt undervisningsmateriale til brug ved mindre lægemøder. 
Desuden fungerede jeg som korrekturlæser for produktcheferne, medicinsk afdeling, 
samt markedschefen.  

 
 
1989-1992  G. D. SEARLE A/S   1717 København V 

Amerikansk ejet medicinalvirksomhed, som i perioden blev førende indenfor 
høfeberbehandling. 

  
  Lægemiddelkonsulent 

I denne virksomhed gennemgik jeg en intensiv salgs- og konsulenttræning omfattende: 
salgsbesøg, canvas, booking af kundebesøg, effektiv kørsels- og distriktsplanlægning. 
Endvidere afholdelse af foredrag for læger og apotekspersonale i mindre såvel som 
større grupper. 


